SELEÇÃO PÚBLICA 01/2018
EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2018
ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Nível Fundamental

Ajudante Geral

Motorista de Ambulância
12X36

Português: (15 questões) Leitura e interpretação de diversos tipos de textos
(literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção:
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Separação de
sílabas. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação
pronominal. Crase. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Acentuação
gráfica.
Matemática: (15 questões) Números inteiros: operações e propriedades.
Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau.
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações
problema.
Português: (10 questões) Leitura e interpretação de diversos tipos de textos
(literários e não literários). Sinônimos e antônimos. Pontuação. Classes de palavras:
substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção:
emprego e sentido que imprimem às relações que estabelecem. Separação de
sílabas. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação
pronominal. Crase. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia. Acentuação
gráfica.
Matemática: (10 questões) Números inteiros: operações e propriedades.
Números racionais, representação fracionária e decimal: operações e propriedades.
Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. Equação do 1.º grau.
Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Resolução de situações
problema.
Conhecimento Específico: (10 questões) Código de Trânsito Brasileiro: Lei n.
9.503/97, e suas alterações; Resoluções do CONTRAN pertinentes à condução e
licenciamento de veículos automotores, habilitação, infrações e penalidades.
Do cidadão: da educação para o trânsito; direção defensiva; noções de segurança
individual, coletiva e de instalações, primeiros socorros.
Regras de circulação: sinalização, classificação e normas gerais de uso do veículo,
equipamentos obrigatórios.
Identificação e conhecimento técnico de veículos: motor, alimentação, sistema
elétrico, suspensão, sistema de direção, freios, rodas e pneus, refrigeração,
transmissão e câmbio (caixa de mudanças, embreagem e diferencial), aparelhos
registradores do painel.
Licenciamento de veículos. Classificação dos condutores. Habilitação. Deveres e
proibições.
Infrações e penalidades.
PROVA PRÁTICA VEICULAR: Prova prática realizada com ambulância, conforme item
6.2.2 do EDITAL COMPLETO DE ABERTURA DAS INSCRIÇÕES Nº 01/2018.

Nível Médio

Assistente Administrativo
Recepcionista 40 horas

Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Matemática: (10 questões) Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação). Razões, proporções, porcentagem. Juros. Progressões
aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de
medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações
de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos;
semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. Geometria
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Auxiliar de Consultório
Odontológico

Técnico de Enfermagem
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Técnico de Enfermagem
12X36

espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções.
Gráficos e tabelas: interpretação.
Conhecimento Específico: (10 questões) Noções de Informática: Noções de
Hardware, Software, Periféricos, Sistemas Operacionais, Navegadores, Antivírus. MSWindows 7: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos; área de trabalho e menu
iniciar; propriedades da barra de tarefas, do menu iniciar e do gerenciador de tarefas;
área de transferência; manipulação de arquivos e pastas; janelas (navegação no
Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas), painel de controle e lixeira;
bibliotecas, arquivos, pastas, ícones e atalhos; uso dos menus, programas e aplicativos,
interação com o conjunto de aplicativos. MS-Office 2013: principais atalhos e comandos.
MS-Word 2013: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos,
cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas,
impressão, controle de quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de
objetos, campos predefinidos, caixas de texto, principais atalhos e comandos. MS-Excel
2013: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e
gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros,
impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras e numeração
de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados, principais atalhos e
comandos. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de mensagens,
anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites,
busca e impressão de páginas. Segurança na internet. Principais navegadores em suas
versões atualizadas: Google Chrome e Mozilla Firefox.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Matemática: (10 questões) Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação). Razões, proporções, porcentagem. Juros. Progressões
aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de
medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações
de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos;
semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. Geometria
espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções.
Gráficos e tabelas: interpretação.
Conhecimento Específico (10 questões):
Processo Saúde Doença. Principais doenças infecciosas de interesse odontológico.
Prevenção e controle de infecção cruzada em odontologia. Atribuições do ACD.
Educação em saúde bucal.
Noções básicas em: Anatomia Dentária, Radiografia, Instrumental odontológico,
Desinfecção e esterilização em consultório dentário e Flúor.
Microbiologia e
Parasitologia: doenças transmissíveis de maior risco na prática odontológica; controle de
infecção: limpeza e desinfecção do meio ambiente; limpeza e desinfecção do
equipamento; limpeza, desinfecção e esterilização do instrumental; medidas de proteção
individual. Material, Equipamentos e Instrumental: preparo de bandeja; materiais
dentários de projeção e restauração: indicação, proporção e manipulação; ergonomia: os
princípios de ergonomia; manutenção preventiva do equipamento.
Higiene Dentária: etiologia da cárie e doença periodontal; métodos preventivos em
relação à cárie dentária e doença periodontal. Ética profissional.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Matemática: (10 questões) Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação). Razões, proporções, porcentagem. Juros. Progressões
aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de
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medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações
de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos;
semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. Geometria
espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções.
Gráficos e tabelas: interpretação.
Conhecimento Específico: (10 questões) Técnicas básicas de enfermagem: sinais
vitais, higienização, administração de medicamentos via oral e parental, cuidados
especiais, coleta de material para exames. Ética profissional: comportamento social e de
trabalho, sigilo profissional. Introdução as doenças Transmissíveis: terminologia básica,
noções de epideminologia, esterilização e desinfecção, doenças de notificação
compulsória, isolamento, infecção hospitalar, vacinas. Socorros de Emergência: parada
cardiovascular, hemorragias, ferimentos superficiais e profundos, desmaio, estado de
choque, convulsão, afogamento, sufocamento, choque elétrico, mordidas de cobra,
fraturas e luxações, corpos estranhos, politraumatismo, queimaduras. Pediatria: a
criança o crescimento e o desenvolvimento infantil, alimentação, doenças mais comuns,
berçários e lactários. Centro cirúrgico: Terminologia cirúrgica, cirurgias mais comuns.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Matemática: (10 questões) Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação). Razões, proporções, porcentagem. Juros. Progressões
aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de
medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações
de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos;
semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. Geometria
espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções.
Gráficos e tabelas: interpretação.
Conhecimento Específico: (10 questões) Instalação, utilização e manutenção de
hardwares e softwares; conhecimentos e domínio do uso de ferramentas de softwares
para microcomputadores e aplicativos para elaboração de textos, planilhas eletrônicas e
apresentações com as ferramentas Microsoft Office (Word, Excel e Power Point), BR
Office; conhecimentos de instalação e manutenção de redes (TCP/ IP) de computadores;
conhecimentos de antivírus; sistemas operacionais (Windows XP e superior); Internet;
Montagem física de um Computador (Teclado, Mouse, Monitor, Impressora e Rede);
Configurações em geral; Instalação de Softwares.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Matemática: (10 questões) Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação). Razões, proporções, porcentagem. Juros. Progressões
aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de
medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações
de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos;
semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. Geometria
espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções.
Gráficos e tabelas: interpretação.
Conhecimento Específico: (10 questões) Fatores Radiológicos: MA, KV, Espessura,
Tempo, Distância. Tipos de Incidências Básicas: AP, PA, Obliqua, Panorâmicas,
Localizadas. Incidência de Rotina, Incidências Complementares. Identificação, Nomes e
Termos utilizados na Técnica Radiológica. Proteção Radiológica, Filmes, Câmara Escura,
Revelação. Anatomia Óssea e Urinária. Efeitos radiológicos da radiação.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
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organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Matemática: (10 questões) Conjuntos. Conjuntos numéricos (naturais, inteiros,
racionais, irracionais e reais). Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação). Razões, proporções, porcentagem. Juros. Progressões
aritméticas e geométricas. Probabilidade. Análise combinatória. Medidas e sistemas de
medidas. Matrizes e determinantes. Equações de 1º e 2º graus. Sistemas de equações
de 1º e 2º graus. Inequações. Polinômios. Geometria plana: ponto, reta, plano; ângulos;
semelhança; relações métricas em figuras planas; perímetros e áreas. Geometria
espacial: relações métricas e volumes dos principais sólidos. Trigonometria. Funções.
Gráficos e tabelas: interpretação.
Conhecimento Específico: (10 questões) Preparo de drogas de acordo com fórmulas
pré-estabelecidas ou necessidades urgentes. Acondicionamento e distribuição de
medicamentos. Manutenção de estoques. Controle de compras. Princípio ativo das
drogas: atuação das drogas no organismo, indicações e contraindicações. Posologia.
Efeitos colaterais. Aspectos gerais da farmacologia. Farmácia ambulatorial e hospitalar:
dispensação de medicamentos, previsão, estocagem e conservação de medicamentos.
Comissões hospitalares. Conduta para com o paciente. Farmacologia: noções básicas de
farmacologia geral de medicamentos que atuam em vários sistemas, em vários
aparelhos e de psicofarmacologia. Noções básicas de farmacotécnica: pesos e medidas.
Formas farmacêuticas. Cálculos em farmácia. Nomenclatura de fármacos. Preparo de
soluções não estéreis e estéreis. Controle de qualidade. Testes biológicos. Testes físicos.
Métodos físicos e métodos químicos. Legislação farmacêutica. Legislação do Sistema
Único de Saúde – SUS.

Nível Superior

Assistente Social

Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil:
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência
Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da
Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. Doenças de Notificação
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões)
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
TÍTULO II DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
CAPÍTULO II DOS DIREITOS SOCIAIS
TÍTULO III DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO IV DOS MUNICÍPIOS
CAPÍTULO VII DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO II DOS SERVIDORES PÚBLICOS
TÍTULO IV DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
TÍTULO VIII DA ORDEM SOCIAL
CAPÍTULO II DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO VII DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO

4

Cirurgião Dentista PSF 40
horas

Cirurgião Dentista BucoMaxilo

2- LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI 8.742/1993 E ALTERAÇÃO (LEI SUAS
N° 12.435/2011)
3- POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 2004.- PNAS
4- NORMA OPERACIONAL BÁSICA - NOB/SUAS
5- ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - LEI 8.069/1990
6- Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8080, de setembro de 1990
7- ESTATUTO DO IDOSO - LEI N° 10741/2003
8- LEI MARIA DA PENHA - LEI N° 11340/2006
9- ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - LEI N° 12435/11
10- DECRETO 7612/11 - INSTITUI O PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA - PLANO VIVER SEM LIMITE.
11- PLANO NACIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DO DIREITO DE CRIANÇAS
E ADOLESCENTES À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.
12- SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - SINASE
13- RESOLUÇÃO CNAS N°109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 - TIPIFICAÇÃO NACIONAL
DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
14- RESOLUÇÃO CNAS N° 16 DE 05 DE MAIO DE 2010 -DEF INE OS PARÂMETROS
NACIONAIS PARA INSCRIÇÃO DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, BEM COMO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS
SOCIOASSISTENCIAIS NOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS MUNICÍPIOS E
DISTRITO FEDERAL
15- LEI N° 8842/1994 - "POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO"
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil:
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência
Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da
Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. Doenças de Notificação
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
Conhecimento Específico (10 questões):
Código de Ética do dentista; Anatomia: osteologia, miologia, pares cranianos,
vascularização e fáscias da cabeça e pescoço, espaços teciduais potenciais, articulação
temporomandibular e seios da dura-máter. Clínica cirúrgica: pré e pós- operatório,
anestesia local, exodontia, cirurgia pré-protética, hemorragia e hemostasia, dentes
inclusos, complicações bucossinusais, fraturas faciais, traumatologia, cirurgia da
articulação temporomandibular, cirurgia ortognática, infecções odontogênicas, alterações
de desenvolvimento das estruturas orais e periorais, hiperplasias e neoplasias benignas,
lesões
prémalignas,
neoplasias
malignas,
neoplasias
odontogênicas,
cistos
odontogênicos, cistos não odontogênicos, lesões pulpoperiapicais, infecções bacterianas,
virais e micóticas, injurias físicas e químicas da cavidade oral, patologia das glândulas
salivares, doenças dos ossos e das articulações, principais manifestações das doenças
dos sistemas específicos e distração osteogênica. Farmacologia: vias de introdução dos
medicamentos,
absorção,
biotransformação,
eliminação,
anestésicos
locais,
vasoconstrictores, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos. Radiologia oral e
maxilofacial: radiografias dentárias, panorâmicas e extra-orais, interpretação
radiográfica, lesões radiolúcidas dos maxilares, lesões radiopacas dos maxilares, lesões
radiolúcidas e radiopacas dos maxilares.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
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sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil:
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência
Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da
Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. Doenças de Notificação
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões) Anatomia e fisiologia crânio-facial.
Avaliação pré-operatória e exames complementares. Emergências médicas. Assepsia,
antissepsia, esterilização e biossegurança. Princípios de técnica cirúrgica. Reparação
tecidual. Terapêutica medicamentosa. Anestésicos e técnicas anestésicas. Exodontias
(dentes inclusos e erupcionados). Cirurgias do periapice. Cirurgias com finalidade
protética. Implantes osseointegrados. Infecções maxilofaciais. Tratamento das
sinusopatias. Biópsia. Afecções das glândulas salivares. Cistos e tumores buco-maxilofaciais. Neuralgia do trigêmeo. Avaliação inicial do paciente politraumatizado.
Traumatologia buco-maxilo-facial. Fraturas faciais. Tratamento das deformidades
dentofaciais. Tratamento das afecções da articulação temporo mandibular. Reconstrução
da região craniomaxilofacial.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil:
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência
Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da
Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. Doenças de Notificação
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões) Princípios científicos de anatomia, fisiologia
e farmacologia. Processo de enfermagem. Administração de medicamentos: Métodos e
vias de administração.
ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL: Recém-nascido normal e de alto risco. Distúrbio no
recém-nascido; Assistência de enfermagem em obstetrícia: gravidez, trabalho de parto e
puerpério – normal e complicações; Assistência de enfermagem à criança das diversas
faixas de desenvolvimento (puericultura); com problemas clínicos nos sistemas:
gastrointestinal, respiratório, circulatório - hematológico, músculo – esquelético,
neurológico e urinário. Aspectos psicossociais da hospitalização infantil.
ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA: Assistência de enfermagem a pacientes cirúrgicos
no pré, trans e pós-operatório; Assistência de enfermagem a pacientes com problemas
clínicos e cirúrgicos nos sistemas: gastrointestinal, respiratório, urinário, circulatório –
hematológico,
cardiológico,
musculoesquelético,
reprodutor,
neurológico,
endocrinológico, psiquiátrico.
CONHECIMENTO SOBRE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM: Aplicação dos princípios técnicocientíficos na execução de procedimentos de enfermagem.
ADMINISTRAÇÃO DE ENFERMAGEM: Funções administrativas: planejamento, liderança,
controle e tomada de decisões; Aplicação dos princípios técnico- científicos na execução
dos procedimentos de enfermagem – técnicas de enfermagem; Relacionamento com o
paciente, família, grupos e equipe de trabalho; Processo de trabalho da enfermagem.
CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: Método de aplicação, controle e prevenção de
infecção hospitalar; Processamento de artigos hospitalares.
Portaria nº 2048/GM do Ministério da Saúde, de 05/11/2002 - Aprova o Regulamento
Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência.
Atendimento pré-hospitalar de Urgência em: Atendimento pré-hospitalar do
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politraumatizado: ABCDE do trauma, transporte do politraumatizado, cinemática do
trauma, epidemiologia do trauma, prevenção do trauma, resgate veicular. Atendimento
de urgência e emergência frente a distúrbios cardiovasculares, neurológicos,
metabólicos, respiratórios, gineco-obstétricos, pediátricos, psiquiátricos. Traumatismos
não-intencionais, violência e suicídios. Atendimento ao trauma de face e pescoço, crânio
encefálico, de coluna, músculo-esquelético, torácico, abdominal, da pelve. Agentes
físico-químicos e trauma. Suportes básico e avançado de vida a adultos, crianças e
gestantes. Situações especiais de ressuscitação: hipotermia, afogamento, parada
cardíaca associada ao trauma, choque elétrico e eletrocussão, emergências
cardiotoxicológicas. Princípios gerais de biossegurança. Aspectos éticos e deontológicos
do exercício da enfermagem
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil:
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência
Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da
Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. Doenças de Notificação
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões) Ética profissional: Legislação Sanitária
aplicada à Farmácia. MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL: Psicotrópicos,
entorpecentes e anti-retrovirais (legislação e Dispensação); Administração de Farmácia;
Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle de
Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; sistemas de Distribuição de
Medicamentos. FARMACOTÉCNICA E TECNOLOGIA FARMACÊUTICA: Manipulação de
Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos;
Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento e
Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras
Formulações de Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração,
Destilação e Esterilização. CONTROLE DE QUALIDADE: Controle de Qualidade de
Matérias primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos,
biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar.
FARMACOLOGIA: Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas;
Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e
Sistemas; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção
Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos; Farmacovigilância;
Farmacoepidemiologia.
SELEÇÃO
DE
MEDICAMENTOS:
Conceitos
Gerais;
Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços
e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica.
FARMÁCIA HOSPITALAR NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: Atribuições de
Farmacêutico no controle da Infecção Hospitalar; Anticéticos, Desinfetantes e
Esterilizantes.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil:
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência
Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
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Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da
Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. Doenças de Notificação
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões) Código de Ética fisioterapia; Métodos e
técnicas de avaliação, tratamento e procedimentos em fisioterapia. Provas de função
muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios terapêuticos e
treinamento funcional. Indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos da
hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia
superficial e profunda. Prescrição e treinamento de órteses e próteses. Anatomia,
fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos
fisioterápicos nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia;
cardiologia; pneumologia; ginecologia e obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva,
curativa e reabilitadora.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística. Conhecimento
Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil: Atenção Básica –
Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência Nacional de Saúde
1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e Municipalização:
princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de Saúde: Constituição:
Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da Ordem Social; Lei n.º
8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de Dezembro de 1990; Normas
de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica – Portaria n.º 2.488 do MS de 21
de Outubro de 2011. Doenças de Notificação Compulsória; Determinantes sociais do
processo saúde-doença, Bases epidemiológicas; Indicadores de Saúde Gerais e
Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões) Nutrição Normal: Conceito de alimentação
e nutrição. Pirâmide Alimentar e seus grupos de alimentos. Leis de alimentação. Cálculo
das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. Cálculo de dietas
normais. Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo,
fontes alimentares. Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários:
alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 anos), do pré-escolar (2 a 7
anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos), adultos e idosos.
Dietoterapia: Princípios básicos. Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal
e padronizações hospitalares. Nutrição Materno-Infantil: Particularização da dieta normal
por estado fisiológico da gestante e da nutriz. Conceito geral de saúde materno-infantil:
gestação, lactação, recém-nascido e aleitamento materno. Técnica Dietética: Condições
sanitárias, composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e
armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e cocção; compras, métodos e
procedimentos de recepção e estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos
e técnicas de higienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios.
Elaboração de cardápios a nível institucional. Nutrição em saúde pública: Educação
alimentar e nutricional. Municipalização da merenda escolar, Programas educativos fatores determinantes do estado e avaliação nutricional de uma população e carências
nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e
desnutrição proteico-calórica. Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares;
controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura no fluxo dos
alimentos. Legislação: (Portaria CVS 6/99, RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética
do Nutricionista.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
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frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil:
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência
Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da
Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. Doenças de Notificação
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões) Psicologia Hospitalar (Contexto e papel do
psicólogo no hospital, Psicossomática, Processo de hospitalização, Avaliação
neuropsicológica, preparo do paciente frente a cirurgias, paciente terminal, Impacto do
diagnóstico: processo de adoecimento e enfrentamento da doença, Processo de luto,
Equipe interdisciplinar em saúde).
Psicologia e Saúde Mental (A história da Loucura, As Reformas Psiquiátricas;
Psicopatologias – Transtornos e Sindromes, Drogas)
Projetos Terapêutico e Equipe Multidisciplinar.
Ética Profissional; História da Psicologia: principais correntes, influências, contribuições e
teóricos.
Psicologia organizacional (Teorias psicológicas aplicadas à organização;
O indivíduo nas organizações; Clima e cultura organizacional; Motivação; Liderança;
Teorias e técnicas grupais; Funcionamento e fases do grupo; Papéis; Comunicação e
Conflito; Acompanhamento e Avaliação de desempenho de pessoal,
Treinamento, Recrutamento, Seleção e desenvolvimento de RH).
Teorias (Abordagens) e Técnicas Psicoterapicas – (Adolescente, adulto, infantil, casal),
Avaliação, entrevista, anamnese e intervenções. Processo psicodiagnóstico.
Português: (10 questões) Elementos de construção do texto e seu sentido: gênero do
texto (literário e não literário, narrativo, descritivo e argumentativo); interpretação e
organização interna. Semântica: sentido e emprego dos vocábulos; campos semânticos;
emprego de tempos e modos dos verbos em português. Morfologia: reconhecimento,
emprego e sentido das classes gramaticais; processos de formação de palavras;
mecanismos de flexão dos nomes e verbos. Sintaxe: frase, oração e período; termos da
oração; processos de coordenação e subordinação; concordância nominal e verbal;
transitividade e regência de nomes e verbos; padrões gerais de colocação pronominal no
português; mecanismos de coesão textual. Ortografia. Acentuação gráfica. Emprego do
sinal indicativo de crase. Pontuação. Estilística: figuras de linguagem. Reescrita de
frases: substituição, deslocamento, paralelismo; variação linguística.
Conhecimento Geral: (10 questões) Política de Saúde: Política de Saúde no Brasil:
Atenção Básica – Estratégia de Saúde da Família; Reforma Sanitária – VIII Conferência
Nacional de Saúde 1986; Política Nacional das Práticas Integrativas em Saúde; O SUS e
Municipalização: princípios, diretrizes e estrutura; Legislações do Sistema Único de
Saúde: Constituição: Seção II da Saúde, Capítulo II da Seguridade Social, Título VIII da
Ordem Social; Lei n.º 8.080 de 19 de Setembro de 1990; Lei n.º 8.142 de 28 de
Dezembro de 1990; Normas de Biossegurança; Política Nacional da Atenção Básica –
Portaria n.º 2.488 do MS de 21 de Outubro de 2011. Doenças de Notificação
Compulsória; Determinantes sociais do processo saúde-doença, Bases epidemiológicas;
Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e
não transmissíveis.
Conhecimento Específico: (10 questões) Ética profissional e responsabilidade.
Trabalho em equipe. Informações sobre atividades multi e interdisciplinares em saúde.
Saúde coletiva e do trabalho. Tópicos em saúde mental e reforma psiquiátrica e rede de
reabilitação psicossocial.
Modelos de atenção em saúde e a atuação do Terapeuta Ocupacional na saúde pública.
A inserção no trabalho das pessoas em situação de desvantagem.
Saúde mental da criança.
Reabilitação psicossocial, física e inclusão. Atividades e recursos terapêuticos em terapia
ocupacional.
Transformação e adaptação de recursos materiais e ambientais.
Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e evolução. Objetivos
gerais. Modelos em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional nas disfunções físicas.
Princípios básicos do tratamento; Avaliação; Objetivos; Seleção e análise de atividades;
Programa de tratamento;
Cinesiologia aplicada (grupos de ação muscular, tipos de tratamento muscular, tipos de
movimento);
Reeducação
muscular;
facilitação
neuromuscular,
proprioceptiva
(princípios, técnicas básicas); Tratamento da coordenação (causas de incoordenação);
Tipos de preensão; Mobilização das articulações, causas de rigidez articular, finalidades
do tratamento, lesões articuladas, contraturas e aderências, determinação da mobilidade
articular;
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Atividades da vida diária: AVDs (no leito, na cadeira de rodas, transferências, higiene,
alimentação, vestuário, deambulação e transporte); Atividades de vida prática: AVPs;
próteses, órteses e adaptações (finalidades e tipos);
Terapia Ocupacional aplicada às condições neuro musculoesquelético; Terapia
Ocupacional Neurológica: Terapia Ocupacional Neuropediátrica; Terapia Ocupacional
Reumatológica; Terapia Ocupacional Traumato-ortopédica; Terapia Ocupacional Geriátrica
e Gerontológica.
Terapia Ocupacional em psiquiatria e Saúde Mental: Principais enfermidades e/ou
transtornos: Objetivo de Terapia Ocupacional e estratégias de intervenção nas:
oligofrenias; psicoses orgânicas; esquizofrenias; psicoses afetivas; transtornos de
personalidade; neuroses; alcoolismo; abuso de fármacos e drogas; distúrbios
psicossomáticos; terapia ocupacional e a reabilitação psicossocial. Temas Transversais.
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